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Avís
Avís del 10-6-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2), 
referents a les recomanacions per als nous ingressos de persones a les residències assistides.

De forma addicional a les mesures recollides als decrets i avisos que el Govern publica periòdicament al 
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), i en virtut del previst en el Decret del 10-6-2020 d’aixecament 
i modificació de mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus 
SARS-CoV-2 relatives a les residències assistides i als centres de dia i transport adaptat sociosanitaris, s’es-
tableixen les mesures sanitàries específiques que han d’aplicar les residències sociosanitàries i els centres 
de dia per evitar nous casos de SARS-CoV-2 en aquest àmbit.

Les residències assistides estan adaptant la seva dinàmica a unes mesures de màxima prevenció per 
evitar contagis en una població molt vulnerable. Per aquest motiu cal deixar clars els requisits necessaris 
perquè els nous ingressos en els centres residencials no suposin un risc per a la resta d’usuaris ni per als 
professionals que els cuiden i treballen en aquests centres.

Cada centre haurà d’aplicar aquestes mesures adaptant l’organització en funció de la seva estructura i els 
seus recursos.

El sistema sanitari recorre a diferents proves per confirmar o estudiar les persones que han estat casos 
probables o confirmats de COVID-19. És molt important, doncs, tenir una recomanació clara al voltant de 
l’estudi necessari de la persona susceptible de ser admesa en un centre residencial.

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut informa sobre les mesures excepcionals per fer front a la 
infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) referents a les recomanacions per als nous ingressos de per-
sones a les residències assistides

Requisits per a l’ingrés en un centre residencial
• Tota persona que hagi d’ingressar en un centre sociosanitari ha de disposar d’una PCR o TMA negativa 
efectuada en un termini inferior als dos dies previs. Queda a criteri del professional mèdic del centre 
l’excepció de la demanda de la PCR/TMA als nous ingressos en cas que hagin passat la COVID-19 amb 
evidència de curació per dos PCR/TMA negatives i amb presència d’IgG.
• No haver estat en contacte estret amb cap cas sospitós, probable o confirmat de COVID-19 en els 
darrers catorze dies.
• Aïllament en habitació individual durant els catorze dies posteriors a l’ingrés amb control d’aparició de 
símptomes o signes compatibles d’infecció per coronavirus SARS-COV-2 dos cops al dia. S’haurà de re-
gistrar en la història clínica del resident. En finalitzar l’aïllament s’efectuarà una PCR/TMA. Són excepció a 
l’aïllament les persones amb evidència de curació de la COVID-19 amb dos PCR/TMA negatives i presència 
d’IgG. Durant el període d’aïllament resten prohibides les visites de familiars.
• En cas d’aparició de símptomes o signes compatibles amb la COVID-19, cal una valoració clínica i una 
nova PCR/TMA diagnòstica. En cas de resultat positiu caldrà el trasllat del pacient a la unitat d’aïllament 
i atenció sanitària corresponent.
• Donat que les residències tenen característiques d’espai diferents (hi ha centres que poden sectoritzar 
per plantes o unitats i centres que han d’aplicar mesures per zones), és important establir protocols de 
treball que permetin que els professionals (personal que fa atenció directa) atenguin un únic sector i un 
sistema d’organització de la resta de personal que permeti gestionar les mesures necessàries de prevenció 
i control de la disseminació de la infecció.

Altres anuncis
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• Cal definir les habitacions que es destinaran als nous ingressos i on es puguin efectuar els aïllaments 
dels usuaris que ho requereixin, les quals han de ser sempre d’ús individual.

Requisits per a la incorporació de nous treballadors
• Tot nou treballador que iniciï la seva activitat en un centre sociosanitari ha de disposar d’una PCR o TMA 
negativa efectuada en un termini inferior als dos dies previs a l’inici de l’activitat.

Aquest avís entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 10 de juny del 2020

Víctor Filloy Franco 
Ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut
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